
PEMBANGUNAN DAN 
LINGKUNGAN 

Amalia, S.T., M.T 



KESEIMBANGAN DALAM 
PEMBANGUNAN 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

Kelestarian 
Fungsi Ekosistem 

Kehidupan 
SOSPOLBUD 



PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

SEKARANG MEMBANGUN = BESOK MEMBANGUN 

BESOK MEMBANGUN = LUSA MEMBANGUN 

LUSA MEMBANGUN = TERUS BANGUN 

SEKARANG MEMBANGUN = ANAK-CUCU JUGA BANGUN 

 



“PEMBANGUNAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASA 
SEKARANG TANPA MENGURANGI KEMAMPUAN GENERASI 
MENDATANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHANNYA”.  

Pengelolaan LH/SDA 
Pelestarian LH/SDA 
Pencegahan pencemaran & 
perusakan LH/SDA 

Pertumbuhan 
Pemerataan 
Eko-efisiensi 
Stabilitas 

 Pengentasan kemiskinan 
 Pemberdayaan masyarakat 
 Peranserta masyarakat 
 Pembinaan kelembagaan 



PEMBANGUNGAN BERKELANJUTAN 

Pembangunan 
berkelanjutan adalah  
pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan 
masa kini tanpa 
mengorbankan 

kemampuan generasi 
mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan 
mereka sendiri. 



ASPEK EKONOMI 

 
Kemajuan ekonomi sering dievaluasi dalam hal 
kesejahteraan - diukur sebagai kesediaan untuk 
membayar barang dan jasa yang dikonsumsi.  
 
Kebijakan ekonomi biasanya berusaha untuk 
meningkatkan pendapatan, dan menginduksi produksi 
yang lebih efisien dan konsumsi barang dan jasa.  
 
Stabilitas harga dan pekerjaan antara tujuan penting 
lainnya. 



ECONOMIC ACTIVITIES AND GLOBAL 
CHANGE ISSUES - A SYSTEMIC VIEW  



ASPEK EKONOMI 

 Efisiensi ekonomi membantu memaksimalkan pendapatan. 
Hal ini diukur terhadap ideal optimalitas Pareto, yang 
mendorong tindakan yang akan meningkatkan 
kesejahteraan setidaknya satu individu tanpa memburuknya 
situasi orang lain.  
 
Ekonomi persaingan sempurna adalah penting (Pareto 
optimal) benchmark, di mana (efisien) harga pasar 
memainkan peran kunci dalam kedua mengalokasikan 
sumber daya produktif untuk memaksimalkan output, dan 
memastikan pilihan-pilihan konsumsi yang optimal yang 
memaksimalkan utilitas konsumen.  
Jika distorsi ekonomi yang signifikan yang hadir, harga 
bayangan yang sesuai dapat digunakan. 

 



ASPEK EKONOMI 

 Keberlanjutan ekonomi berusaha untuk memaksimalkan 
aliran pendapatan yang bisa dihasilkan sementara 
setidaknya mempertahankan persediaan aset (atau modal) 
yang menghasilkan output ini menguntungkan.  
Efisiensi ekonomi terus mengoptimalkan produksi dan 
konsumsi.  
 
Masalah timbul dalam mengidentifikasi jenis modal yang 
harus dipertahankan (misalnya, diproduksi, alam, manusia 
dan modal sosial), dan substitusi mereka. Seringkali, sulit 
untuk menilai aset-aset ini (terutama sumber daya ekologi 
dan sosial) dan layanan yang mereka berikan. 

 



ASPEK LINGKUNGAN 

 Ketahanan adalah kemampuan ekosistem untuk bertahan 
meskipun guncangan eksternal, yaitu, jumlah gangguan 
yang akan menyebabkan ekosistem untuk beralih dari satu 
keadaan sistem ke sistem lain.  
 
Sebuah kondisi ekosistem didefinisikan oleh struktur 
internal dan mengatur proses sama-inforcing.  
 
Organisasi bergantung pada kompleksitas dan struktur 
sistem. 

 



Biomassa 
adalah bahan 
organik yang 

dihasilkan 
melalui proses 

fotosintesis, 
baik berupa 

produk maupun 
buangan. 



ASPEK LINGKUNGAN 

 Degradasi sumber daya alam, polusi dan hilangnya 
keanekaragaman hayati yang merugikan karena mereka 
mengurangi ketahanan, meningkatkan kerentanan, dan 
melemahkan sistem kesehatan.  
Pengertian tentang ambang batas yang aman dan daya dukung 
yang penting, untuk menghindari runtuhnya ekosistem bencana. 
Keberlanjutan mungkin juga terkait dengan fungsi normal dan 
umur panjang dari hirarki bersarang sistem ekologi dan sosial 
ekonomi, memerintahkan menurut skala - misalnya, sebuah 
komunitas manusia akan terdiri dari banyak individu, yang sendiri 
terdiri dari sejumlah besar sel diskrit. 

 Pembangunan berkelanjutan tidak selalu identik dengan 
mempertahankan ekologi status quo. Sebuah sistem ekologi-
sosial-ekonomi digabungkan bisa berkembang, dengan tetap 
menjaga tingkat keanekaragaman hayati yang menjamin 
ketahanan ekosistem di mana konsumsi manusia masa depan dan 
produksi tergantung 

 



ASPEK SOSIAL 

 Pembangunan sosial biasanya mengacu pada perbaikan di kedua 
kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan 
yang dihasilkan dari peningkatan modal sosial - biasanya, akumulasi 
kapasitas yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk bekerja 
sama.  
Kuantitas dan kualitas dari interaksi sosial yang mendasari eksistensi 
manusia (termasuk tingkat saling percaya, dan norma-norma sosial 
dan nilai-nilai bersama), menentukan persediaan modal sosial. 
Dengan demikian, modal sosial tumbuh dengan penggunaan yang 
lebih besar dan mengikis melalui tidak digunakan, tidak seperti 
ekonomi dan lingkungan modal, yang disusutkan nilainya dengan 
menggunakan. Kami mencatat bahwa beberapa bentuk modal sosial 
dapat membahayakan (misalnya, kerjasama dalam kelompok 
kriminal).  
 
Ada juga merupakan elemen penting dari ekuitas dan pengentasan 
kemiskinan. Dengan demikian, dimensi sosial dari pembangunan 
mencakup strategi pelindung yang mengurangi kerentanan, 
meningkatkan keadilan dan menjamin bahwa kebutuhan dasar 
terpenuhi. 



ASPEK SOSIAL 

 Keberlanjutan sosial sejajar kelestarian lingkungan . Mengurangi 
kerentanan dan mempertahankan kemampuan sistem sosial 
budaya untuk menahan guncangan , juga penting . Meningkatkan 
sumber daya manusia ( melalui pendidikan ) dan memperkuat 
nilai-nilai sosial , lembaga , dan tata kelola merupakan aspek kunci 
. Banyak perubahan yang berbahaya terjadi perlahan-lahan , dan 
efek jangka panjang mereka sering diabaikan dalam analisis sosial 
ekonomi . Melestarikan modal budaya dan keragaman seluruh 
dunia , memperkuat kohesi sosial , dan mengurangi konflik 
destruktif , merupakan elemen integral dari pendekatan ini . 
 
Sebuah aspek penting melibatkan pemberdayaan dan partisipasi 
yang lebih luas melalui subsidiaritas - yaitu , desentralisasi 
pengambilan keputusan ke terendah ( atau paling lokal ) tingkat di 
mana itu masih efektif . Singkatnya , untuk kedua sistem ekologi 
dan sosial ekonomi , penekanannya adalah pada peningkatan 
sistem kesehatan dan kemampuan dinamis untuk beradaptasi 
dengan perubahan di berbagai skala spasial dan temporal, 
ketimbang konservasi beberapa ' ideal' keadaan statis  



MELLENIUM 
DEVELOPMENT 

GOALS 



INDEKS KEBERLANJUTAN 

Sustainable 
development 

indicators 
(SDI) have the 

potential to 
turn the 
generic 

concept of 
sustainability 
into action.  



KONSEP INDUSTRI GLOBAL 
BERWAWASAN LINGKUNGAN 

 Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable 
development) 

 Pembangunan harus memperhatikan aspek 
kelestarian lingkungan dan kelanggengan 
sumber daya. 

  

 isu :  1. kebutuhan 

  2. keterbatasan 



KETERBELANJUTAN 
PEMBANGUNAN 

 Pembangunan pada hakekatnya adalah : PERUBAHAN 

 

 

 

 

 

 

K 

b 

a 
p 

p 

W 

K = kualitas 

W = Waktu 

a = nilai kualitas 

b = nilai kualitas 
lingkungan meningkat 

P = usaha pembangunan 

FAKTOR PENENTU KETERLANJUTAN 
PEMBANGUNAN : 

1. FAKTOR BIOFISIK 

2. FAKTOR SOSIAL BUDAYA 



MUTU LINGKUNGAN 

 Mutu manusia / mutu kehidupan  termasuk mutu 
lingkungan 

 Mutu proses pembangunan : 
 Berbagai sarana 

 Cara teknologi 

 Dan sumber daya 



MUTU KEHIDUPAN YANG TINGGI 
MEMERLUKAN: 

 Mutu rancangan 

 Mutu proses 

 Mutu hasil pembangunan yang baik 

 

JIKA MUTU KEHIDUPAN BAGUS MAKA? 

JIKA MUTU KEHIDUPAN BURUK MAKA? 



HIDUP DENGAN RESIKO 

 PEMBANGUNAN SELALU MENGHADAPI RESIKO. 

 

BERI CONTOH! 

 

Carilah resiko yang sekecil-kecilnya partisipasi rakyat dalam 
pembangunan maka resiko rela dipikul bersama-sama 
keadilan dan partisipasi dalam pembangunan mutlak 
diperlukan 



SEPULUH KUNCI  KEBERLANJUTAN 
PEMBANGUNAN: 

1. PARTISIPASI DAN KEPEMILIKAN 
Partisipasi para pemangku kepentingan / stakeholder dalam desain 
dan implementasi. Membangun inisiatif dan tuntutan stakeholder. 
Pemantauan proyek dan evaluasi hasil secara berkala. 
 
2.BANGUNAN DAN PELATIHAN KAPASITAS 
Pelatihan para stakeholder untuk mengambil alih harus dimulai dari 
awal setiap proyek dan menyeluruh. Pendekatan yang tepat harus 
memotivasi dan mentransfer keterampilan kepada orang-orang.  
 
3. KEBIJAKAN PEMERINTAH 
Proyek-proyek pembangunan harus selaras dengan kebijakan 
pemerintah daerah. 



SEPULUH KUNCI KEBERLANJUTAN 
PEMBANGUNAN: 

4. KEUANGAN 

Pelatihan penggalangan dana lokal, seperti yang mengidentifikasi hubungan 
dengan sektor swasta, pengisian untuk digunakan, dan mendorong reformasi 
kebijakan. 
 
5. MANAJEMEN DAN ORGANISASI 

Kegiatan yang terintegrasi dengan atau menambah struktur lokal memiliki 
prospek yang lebih baik untuk keberlanjutan, daripada dengan membangun 
struktur baru atau paralel. 
 
6. SOSIAL, GENDER DAN BUDAYA 

Pengenalan ide-ide baru, teknologi dan keterampilan membutuhkan 
pemahaman tentang sistem pengambilan keputusan lokal, divisi gender dan 
preferensi budaya 

 



SEPULUH KUNCI KEBERLANJUTAN 
PEMBANGUNAN: 

7. TEKNOLOGI 
Semua peralatan di luar harus dipilih dengan pertimbangan cermat 
diberikan kepada keuangan daerah yang tersedia untuk pemeliharaan 
dan penggantian. Penerimaan budaya dan kapasitas lokal untuk 
menjaga peralatan dan membeli suku cadang yang vital. 
 
8. LINGKUNGAN 
Masyarakat pedesaan miskin yang bergantung pada sumber daya alam 
harus terlibat dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan. 
Masyarakat perkotaan harus mengidentifikasi dan mengelola 
pembuangan limbah dan risiko polusi. 

 



SEPULUH KUNCI KEBERLANJUTAN 
PEMBANGUNAN: 

9. FAKTOR-FAKTOR POLITIK DAN EKONOMI EKSTERNAL  
Dalam ekonomi lemah, proyek tidak boleh terlalu rumit, ambisius atau 
mahal.  
 
10. DURASI REALISTIS 
Sebuah proyek pendek mungkin tidak memadai untuk memecahkan 
masalah mengakar secara berkelanjutan, terutama ketika perubahan 
perilaku dan kelembagaan dimaksudkan. Sebuah proyek yang panjang, 
mungkin di sisi lain, mempromosikan ketergantungan. 



KESADARAN LINGKUNGAN 

 Pentingnya kesadaran akan keseimbangan lingkungan ~ 
pembangunan ~ akibatnya 



ATURAN  

Tiga aturan-aturan operasional mendefinisikan kondisi ekologis 
(termodinamika) keberlanjutan: 
 
1. Sumber daya terbarukan seperti ikan, tanah, dan air tanah harus 
digunakan tidak lebih cepat dari tingkat di mana mereka 
regenerasi. 
 
2. Sumber daya tak terbarukan seperti mineral dan bahan bakar 
fosil harus digunakan tidak lebih cepat dari pengganti terbarukan 
untuk mereka dapat dimasukkan ke dalam tempat. 
 
3. Polusi dan limbah harus dipancarkan tidak lebih cepat dari sistem 
alam dapat menyerap mereka, mendaur ulang mereka, atau 
membuat mereka tidak berbahaya. 

 



Manajemen Ekosistem SDA & Lingkungan 

LINGKUNGAN 

Pembinaan 
Konservasi 
Rehabilitasi 

DIKLAT Tenaga Kerja 

BAHAN BAKU 
MENTAH 

PENGOLAHAN EKSPLOITASI 

PRODUKSI KONSUMSI 

LIMBAH 

MANFAAT  LAIN / WISATA 

IPTEK 
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11 R  PRODUKSI BERWAWASAN 
LINGKUNGAN (SUSTAINABLE PRODUCTION) 

1.Refine (Haluskan/perbaiki mutu/tingkat kualitasnya). 

2.Reduce (Kurangi pemakaian sumberdaya alam dan pengeluaran 
limbah). 

3.Reuse (Gunakan kembali bahan-bahan sisa yang masih dapat 
dimanfaatkan). 

4.Recycle (Daur ulang/proses kembali bahan-bahan yang masih dapat 
didaur ulang). 

5.Recovery (Sekurang-kurangnya kembalikan kualitas kepada keadaan 
lebih baik) 

 



NEXT… 

6. Retrieve (Temukan kembali/kumpulkan bahan- bahan 
terbuang yang masih dapat  dimanfaatkan) 

7.  Replace (Ganti dengan bahan/barang lain yang  lebih ramah 
lingkungan). 

8.  Replant (Tanam kembali lahan yang masih 
 kosong/gundul/gersang). 

9.  Relocate (Pindahkan ke tempat lain yang lebih   sesuai/serasi). 

10. Rehabilitate (Perbaiki kembali yang rusak). 

11. Restock (Normalkan cadangan bibit-bibit di alam). 

 

 



President Regulation No. 5/2006 on the “National 
Energy Policy” and President Instruction No. 1/2006 
on Development of Biofuel 

Bioethanol 
Bio-oil 
Biodiesel 

Natural gas 

30% 

Other New RE 

5% 

Biofuel 

5% 

Geothermal 

5% 

Coal Liquefaction 

2% 

Coal 

33% 

Oil 

20% 



KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

DI INDONESIA  

 Good Environmental Governance 
 Lembaga yustisi (pengadilan, kejaksaan, & polisi) yang kredibel & adil 

 Birokrasi pemerintah yg profesional & bersih 

 Dewan perwakilan rakyat yg kredibel & aspiratif 

 Masyarakat madani yang tangguh. 

 

 Kebijakan Lingkungan 
 Kebijakan bensin bebas timbal 

 Kebijakan desentralisasi pengelolaan LH 

 Kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan 



KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

DI INDONESIA  

 Peraturan Perundang-undangan 

 Baku mutu emisi 

 Baku mutu limbah cair  

 Golongan peruntukan air sungai 

 Pengelolaan limbah B3 

 Kepedulian Konsumen 

 Kesadaran untuk membeli barang yang dibuat dengan etika lingkungan 
yg tinggi 

 Boikot konsumen terhadap produk-produk tertentu yang tidak ramah 
lingkungan 



KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

DI INDONESIA  

 Market Based Instrument 

Market creation (tradeable emmision/effluents permits) 

Fiscal instrument (emmisions charges, property charges) 

Financial instruments (technology subsidies, soft loans) 

Liability system (joint liability, liability insurance) 

Deposit refund system & guarantee bond (reforestation bonds, land 
reclamation bonds) 

 

 Teknologi 

Teknologi produksi bersih 

Verifikasi teknologi ramah lingkungan 



Tujuan dan Sasaran pengelolaan lingkungan hidup,  

(Berdasarkan UU No.32/2009 Pasal 4) 

 

1.  Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara  manusia 
dan lingkungan hidup. 

2.  Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup  yang 
 memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina  lingkungan hidup. 

3.  Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa  depan; 

4.  Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

5.  Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; 

6.  Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap  dampak 
usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang  menyebabkan 
 pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup  



Studi  
Kelayakan 

 
AMDAL 

 ISO 14000 
 Ekolabel 
 Implemen- 
    tasi AMDAL 

Operasi 

Kons-
truksi 

Desain 
Rinci 

Rencana 
Umum 

Tahap 
Audit 

  Tata     
  Ruang 

Pra Studi  
Kelayakan Desain 

Tapak 

 Audit 
    Lingk. 

Ilustrasi Siklus Manajemen Lingkungan 



APA YG HARUS KITA LAKUKAN DLM 
PEMBANGUNAN BERWAWASAN 
LINGKUNGAN?????????? 



MENGURANGI ERK 

1. Membudayakan gemar menanam pohon dan menggunakan 
tanaman hidup sebagai pagar rumah. 

2. Penebangan pohon harus diikuti dengan penanaman kembali 
bibit pohon yang sama dalam jumlah yang lebih banyak. 

3. Hindari membakar sampah dan jangan membuka lahan dengan 
membakar. 

4. Hemat energi seperti mematikan lampu dan peralatan listrik jika 
tidak diperlukan, menggunakan lampu hemat energi, dan tidak 
membiarkan pintu kulkas terbuka terlalu lama. 

5. Menggunakan kertas di dua sisi, mendaur ulang kertas, dan 
menggunakan barang-barang daur ulang 



NEXT… 

6.  Mendisain bangunan dengan sirkulasi udara dan 
pencahayaan yang alami, sehingga meminimalkan 
penggunaan AC dan penerangan listrik. 

7.     Mengganti chiller (sejenis alat yang digerakan dengan 
tenaga listrik yang berfungsi untuk mendinginkan 
suhu air sesuai dengan yang diinginkan) dengan 
refrigerant non CFC dapat menghemat energi 35%. 

8.     Usahakan menggunakan transportasi umum dan 
kendaraan yang berbahan bakar ramah lingkungan 
seperti gas dan biodiesel. 

9. Untuk jarak dekat, usahakan tidak menggunakan 
kendaraan bermotor, tetapi dengan berjalan kaki atau 
bersepeda. 

10. Rawatlah mesin secara berkala agar emisi gas buang 
kendaraan baik. 

11. Bagi industri selalu memantau emisi gas buang 
limbahnya 
 

 


